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PFOS IN DE METAALSECTOR 

De vervuiling van bodem en grondwater in Zwijndrecht naar aanleiding van de productie van PFOS op 
de productiesite van 3M kwam de afgelopen week volop in de actualiteit. 

Ook in de metaalsector werd PFOS gebruikt, VLAMEF neemt deze problematiek ter harte en wil alle 
metaalbedrijven optimaal voorlichten en begeleiden... 
 
 
PFOS, PFAS,... ? 

 

https://www.thyssenkrupp-materials.be/?utm_source=newletter%20metaalinfo&utm_medium=banner&utm_campaign=verspaning


PFOS of perfluoroctaansulfonaten zijn 
chemische stoffen die behoren tot de 
brede familie van de PFAS (poly- en 
perfluoralkylstoffen). Het gaat om 
zogenaamde 'gefluoreerde 
oppervlakteactieve stoffen'. Er zijn 
bijna 5.000 verschillende PFAS-
verbindingen bekend. 

Perfluoroctaansulfonzuur is een 
bijzonder stabiel product, waardoor het 
in de natuur heel moeilijk wordt 
afgebroken. Daardoor is het 
milieurisico voor mens en natuur hoog, 
 
De toepassing van het product werd op 12 december 2006 door het Europees parlement strikter 
gereglementeerd. 
PFOS werd in mei 2009 toegevoegd aan bijlage B van het Verdrag van Stockholm. Dit betekent dat 
vanaf toen het product volledig uit de markt werd genomen, behalve voor specifieke kritische 
toepassingen mits het in acht nemen van speciale veiligheidsmaatregelen.  
De Europese Commissie beval een monitoring voor levensmiddelen aan in 2010.  
Sinds 4 juni 2012 staat het op de lijst van "Verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen". 
Sindsdien werden de normen nog gevoelig verlaagd. 
 
Zo bedraagt de bodemsaneringsnorm voor grondwater tegenwoordig 120 nanogram per liter grondwater. 
Dus 0,000.000.120 gram per 1.000 gram water! 
 
Gezondheidsrisico's 

 
De stof verstoort de werking van het endocrien stelsel, verhoogt het risico op cholesterol, verhoogt de 
resistentie tegen insuline, heeft een impact op het immuunsysteem (verminderde weerstand bij griep en 
mogelijk ook bij COVID-19, eventueel met verhoogde mortaliteit), verhoogt het risico op ADHD, 
veroorzaakt mogelijke fertiliteitsproblemen bij vrouwen, verhoogt de kans op hoge bloeddruk en pre-
eclampsie bij zwangere vrouwen en eventueel een verminderd geboortegewicht. 
 
Bij dierproeven werd kanker en een toename van de neonatale sterfte vastgesteld. 

 
PFOS & PFAS kunnen risico's opleveren voor: 

 werknemers tijdens hun arbeid 
(bijvoorbeeld dampen) 
 de directe omgeving waar deze stoffen 
werden verwerkt (bijvoorbeeld in het 
grondwater) 
 eindgebruikers tijdens gebruik van 
materialen 

Om deze risico's in te schatten wordt gekeken 
naar de waarschijnlijkheid (de kans dat uit een 
gevaar schade voortkomt), de 
blootstellingsfactor (duurtijd & frequentie van 

blootstelling aan gevaar) en de ernstgraad (de ernstigste effecten van blootstelling). 
 
Maar al het bovenstaande beschrijft de algemene eigenschappen en bijhorende risico's van deze 
stoffen. Hoe zit het nu in elkaar voor de metaalsector? 
 
 
 
Toepassingen in de metaalsector 

 
Galvanisatie van metalen  

Gefluoreerde oppervlakteactieve stoffen worden gebruikt in verchromingsbaden om verdamping van 
schadelijke chroom (VI) damp te voorkomen. Om deze reden werd het gebruik van FPOS in 1995 zelfs 
aanbevolen door het Amerikaanse Environmental Protection Agency... 
 



Tijdens het verchromen wordt een 
aanzienlijke hoeveelheid 
gas gegenereerd bij de elektroden en 
vrijgegeven uit de procestank. Dit 
zorgt ervoor dat bellen en nevel uit 
het galvaniseerbad worden 
uitgestoten, waardoor aërosolen, 
bestaande uit procesvloeistoffen, zich 
kunnen verspeiden in de buitenlucht. 
Gefluoreerde oppervlakteactieve 
stoffen (FPOS) verminderen de 
grootte van de gasbellen. De kleinere 
bellen stijgen langzamer naar de 
oppervlakte en hebben een lagere 
kinetische energie, zodat wanneer de 
bellen aan de oppervlakte barsten, er 
minder snel mist in de lucht 
uitgestoten wordt. Gefluoreerde 
oppervlakteactieve stoffen vormen 
ook een barrière over het bad, 
waardoor de afgifte van chroom (VI) damp direct wordt geremd. 

Gefluoreerde oppervlakteactieve stoffen zijn ook gebruikt in toepassingen die niet op chroom zijn 
gebaseerd. Ze zijn gebruikt in vernikkelbaden als niet-schuimende oppervlakteactieve stof om de 
oppervlaktespanning te verminderen en de sterkte van de nikkelelektrolytische plaat te vergroten door 
gaatjes, scheuren en afbladderen te elimineren. 
 
Evengoed om een troebeling van geplateerd koper te voorkomen door schuim te reguleren en de 
stabiliteit te verbeteren en ze zijn toegevoegd aan vertinbaden om een beplating van uniforme dikte te 
produceren. 

 
Oplosmiddelen en reiniging 

PFAS kan worden gebruikt in combinatie met oplosmiddelen zoals alcohol om de basis te vormen van 
reinigingsoplossingen waarin de perfluorkoolstof als warmteoverdrachtsmiddel fungeert, een 
onbrandbare dampdeken vormt, het vlampunt van het oplosmiddel verlaagt en tenslotte 
oplosmiddelresten wegspoelt. 
 
Metalen oppervlakken kunnen worden gereinigd door het beitsen in gesmolten-zoutbaden. Gefluoreerde 
oppervlakteactieve stoffen die in die baden worden gebruikt verspreiden het schuim, versnellen de 
afvoer van zuur wanneer metaal uit het bad wordt verwijderd en verlengen de levensduur van het 
bad.  Hiervoor werden in de VS zeker tussen 2012 en 2015 PFAS gebruikt. 

Daarnaast worden PFAS-stoffen algemeen vaak gebruikt vanwege hun stabiliteit in reinigingsmiddelen 
die sterke zuren of alkali bevatten. Bijvoorbeeld allerhande afbijtmiddelen om oude verf van metaal te 
verwijderen. 

 
Coating en verven van metalen 

Gefluoreerde oppervlakteactieve stoffen kunnen scheuren in de 
coating tijdens het drogen voorkomen. Sommige gefluoreerde 
oppervlakteactieve stoffen kunnen ook functioneren 
als corrosieremmer op staal. 

In verven kunnen ze fungeren als emulgator voor het bindmiddel, 
als verspreidingsmiddel voor het pigment en als 
bevochtigingsmiddel. Bovendien kunnen ze ook worden gebruikt 

om de verf of coating olie- en waterafstotend te maken. 
 
 
In lagers, tandwielkasten en afdichtingen 



PFAS-stoffen worden gebruikt als smeermiddelen in een verscheidenheid aan toepassingen met 
gesinterde lagers, zoals in elektromotoren, auto-onderdelen,computerrandapparatuur en andere 
machines.  
De PFAS vormen een filmlaag die slijtage aan lagers vermindert. Bovendien oxideren ze niet en zijn ze 
bestand tegen corrosie en roest tijdens opslag en in natte omgevingen.  
 
Gefluoreerde smeermiddelen worden ook gebruikt in versnellingsbakken waar ze het voordeel hebben 
dat ze niet degraderen bij hoge temperaturen en geen slib of vernis vormen die vaak de oorzaak is van 
lager- en tandwielstoringen. PFAS worden ook gebruikt om afdichtingen te vergrendelen. 
 
 
Duizenden andere toepassingen 
 
De kans is groot dat ieder van ons dagdagelijks in aanraking komt met PFAS, zelfs al worden deze 
stoffen niet rechtstreeks gebruikt in uw productieproces. Bijvoorbeeld via lijmen en tapes, schuim in 
brandblussers,.... 

 
Waakzaamheid zonder overhaaste conclusies 

 
Bovenstaand overzicht kan u doen duizelen van alle toepassingen die deze producten gebruiken. 
Paniekvoetbal is evenwel niet nodig. De recente aandacht voor de vervuiling te Zwijndrecht betreft 
immers één van de belangrijkste voormalige productiesites van PFOS zelf. Hierbij is het logisch dat de 
concentraties voor deze site veel hoger liggen dan deze in bedrijven die deze producten slechts ten dele 
aanwenden.  
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid testte samen met de Vlaamse Milieumaatschappij ons drinkwater 
op PFAS in 2018. Waar industrie vaker voorkomt (Zuid-West-Vlaanderen en rond Antwerpen) konden 
waarden gedetecteerd worden tot 60 nanogram. De norm voor drinkwater ligt op 100 nanogram per liter.  
 
Algemene paniek is dus niet op haar plaats maar als verantwoordelijk bedrijf wil u natuurlijk graag uzelf, 
uw personeel, uw klanten en uw buren beschermen.  
 
Als galvaniseerder behoort u wellicht tot een risicocategorie. Als niet-galvaniseerder kan u uw 
blootstelling aan mogelijke risico's in kaart brengen door de productfiches van alle grondstoffen en 
hulpmiddelen die u aanwendt door te nemen en alle lijnen waar producten met 'fluor' vermeld zijn 
aandachtig op te lijsten. 
 
 
VLAMEF en OVAM 

 
VLAMEF is voortdurend in overleg met OVAM, de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij, om de belangen van onze metaalsector te 
vertegenwoordigen. Samen met OVAM bekijkt VLAMEF momenteel de 
impact van PFAS op onze sector. U kan erop vertrouwen, wij volgen deze 
materie nauwgezet op! 
 
Als u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om dit te melden 
aan ons secretariaat via info@vlamef.be.  

 

  

 
INSTORTING SCHOOLGEBOUW NIEUW ZUID TE ANTWERPEN 
HOE AANSPRAKELIJKHEID VERMIJDEN? 

mailto:info@vlamef.be


De instorting van het schoolgebouw te 
Antwerpen op vrijdag 18 juni is in de 
eerste plaats een menselijke 
catastrofe voor de slachtoffers en hun 
nabestaanden. 
 
Daarnaast zal de logistieke opgave 
om voor 2 scholen tegen september 
een alternatief te vinden eveneens 
een grote impact hebben. 
 
Wie waarvoor aansprakelijk is, wie 
hoeveel moet betalen,.... zal wellicht 
nog vele maanden lang door experts 
van  verzekeringsmaatschappijen voorwerp van discussie zijn. En aangezien het arbeidsauditoraat ook 
nagaat wie verantwoordelijk is voor de overlijdens van de werknemers op de werf, bestaat de kans dat 
de rechtszaken bij arbeidsrechtbank, hoger beroep bij arbeidshof,... nog vele jaren lang zullen wegen op 
alle betrokken partijen... 
 
 
Aansprakelijkheid voorkomen 

 
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.  Maar hoe kan een metaalbedrijf (dat meestal 
onderaannemer is of slechts de verkoper van bouwmaterialen aan aannemer of onderaannemer) een 
instorting vermijden? 
 
Materialen 

 
Metaal is duurzaam en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Maar ieder materiaal heeft natuurlijk ook haar 
grenzen. Als u als leverancier van metalen onderdelen gevraagd wordt een bijzondere combinatie of 
maatwerk te leveren kan u tenvolle uw eigen kunde & ervaring inschakelen. Produceer niet automatisch 
het gevraagde werkstuk maar informeer u kort even over de toepassing van uw werkstuk. De 
ingenieur/architect kan natuurlijk goede berekeningen verricht hebben maar als metaalondernemer bent 
u misschien beter dan hem/haar vertrouwd met de materiaaleigenschappen.  Door collaboratief te 
werken kan u ook uw meerwaarde als leverancier aantonen en dit kan commercieel een goede zaak zijn. 
Zolang maar duidelijk blijft dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het ontwerp en bijhorend order 
ligt bij de klant en niet bij uzelf... 
 
Bij schade is één van de eerste vragen die gesteld wordt of het materiaal wel is wat het moet zijn. 
Vandaar dat er behoefte is om de oorsprong van het gebruikte materiaal te kunnen traceren of te 
koppelen aan de mechanische eigenschappen van dat materiaal.  U kan als fabrikant, verdeler of 
verwerker van metaal werken met verschillende soorten certificaten. De verschillende certificaten 

worden bepaald door de EN 10204-norm (producten van metaal – soorten keuringsdocumenten). 
 
Met een fabrieksverklaring 2.1 bevestigt de producent dat de geleverde producten voldoen aan de bij 

de bestelling gestelde specificaties. Dit is dus een 'verklaring op eer' waarbij de fabrikant geen inzage 
geeft in de manier waarop hij besloot dat de materialen voldoen. In geval van calamiteiten legt dit 
potentieel dus veel aansprakelijkheid bij de fabrikant! 
 
Een fabriekscontrole-attest 2.2 voegt hieraan toe dat het type van geleverde producten voldoet aan de 

bij bestelling gestelde specificaties en dat op basis van 'niet-nader voorgeschreven keuringen'. De 
verrichte keuring hoeft NIET noodzakelijk betrekking te hebben op de geleverde producten. In de praktijk 
wordt vaak de chemische samenstelling vermeld en soms enkele mechanische waarden. 
 
In een keuringsrapport 3.1 verklaart de fabrikant dat 

bevoegd personeel (eigen controleurs die niet betrokken 
waren bij de fabricage) de geleverde materialen volgens 
de specificaties of de keuringseenheden, controleerden 
en dat deze voldoen. Omdat er een effectieve 
producttest plaatsvond, wordt door middel van stempels 
of markeringen het materiaal en het rapport/certificaat 
met elkaar verbonden... 
 
In sommige sectoren zoals luchtvaart, nucleair, 
farmaceutica,... zal de koper nog een stap verder gaan. 
Met een keuringsrapport 3.2 wordt de keuring geldig 



verklaard door de fabrikant én door een 'bevoegde vertegenwoordiger' van de koper (meestal 
controleurs van een keuringsorganisatie). De controleurs zijn meestal aanwezig bij de monstername 
(proefstuk) en vaak ook bij het beproeven. Hierbij worden de stukken (zowel moedermateriaal als het 
proefstuk) voorzien van een onuitwisbare stempel om te voorkomen dat er verwisseling van materiaal 
kan optreden. Het proefstuk wordt vervolgens getest bij goedgekeurde testinstituten.  
 
Als u materialen vervaardigt of verdeelt in meerdere landen zal de CE-markering meestal soelaas 
bieden. Let wel, sinds dit jaar moet u voor het Verenigd Koninkrijk voorzien in een UKNI-markering... 
 
Personeel 
 
Zelfs als u kan aantonen enkel met 'goedgekeurd' materiaal gewerkt te hebben, als u ook instond voor 
de installatie kan u alsnog aansprakelijk zijn bij een onoordeelkundige installatie. 
 
Uw burgerlijke aansprakelijkheid (schadevergoedingen) kan u verminderen door een ABR-polis bij uw 
verzekeraar (Alle Bouwplaats Risico's). De meeste risico's worden gedekt door deze verzekering 
(uitgezonderd het niet naleven van de plannen of het lastenboek of opzettelijke schade). Ook belangrijk 
is dat dit een schadeverzekering is. Als er zich schade voordoet op de bouwplaats zal de verzekeraar 
tussenkomen zonder te onderzoeken wie aansprakelijk is voor de schade (en dus kan er verder gewerkt 
worden op de werf). 
 
U dient niet altijd zelf deze verzekering af te sluiten. Bij dure & complexe werven zal de bouwheer 
meestal deze verzekering voorzien. Vraag dus steeds na of deze polis werd afgesloten en dat u als 
verzekerde bent opgenomen. 
 
Als u al een polis heeft voor de tienjarige aansprakelijkheid moet u weten dat de (dure) ABR-polis wél 
tussenkomt voor schade tijdens de werken (tot één jaar na de voorlopige oplevering) en dat uw 
'standaard' polis énkel tussenkomt nà oplevering. 

 
 
Een andere manier om uw 
aansprakelijkheid te 
verminderen is door deze 
contractueel te verminderen. 
U kan voorzien in een apart 
beding waarbij u als 
installateur uw 
aansprakelijkheid overdraagt 
of beperkt (bijvoorbeeld tot 
een bepaald bedrag).  
 
U kan dit ook opnemen in uw 
algemene 
verkoopsvoorwaarden. 
VLAMEF heeft op haar 
website 

verkoopsvoorwaarden opgesteld die deze aansprakelijkheid sterk beperken. U kan deze hier 
consulteren... 
 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid: zoals u bovenaan dit artikel las is het arbeidsauditoraat een onderzoek 
gestart naar de juiste omstandigheden van de instorting in Antwerpen. Als de arbeidsauditeur ook 
inbreuken op het strafrecht vermoedt kan hij/zij doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. U kan 
zich niet verzekeren of contractueel beschermen tegen inbreuken op het strafrecht! 
 
 
Uw optreden na de feiten 

 
Uit al het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat een goede administratie van levensbelang is. Als u 
door een goede administratie nadien kan aantonen dat al uw materiaal conform de industriestandaarden 
is, dat uzelf en uw personeel als beroepsbeoefenaars de 'algemene zorgvuldigheidsnormen' gevolgd 
hebben, zal u juridisch veel sterker staan. 
 
Naar materialen toe is het systeem met certificaten zeer volledig. Hoe bewust u echter achteraf dat u en 
uw personeel vakkundig gehandeld hebben? 
 
Vooreerst tracht u zoveel mogelijk grijze zones uit te sluiten. Bepaal in uw contracten duidelijk wat wél en 
wat níet tot uw installatietaken behoort. 
 

https://www.vlamef.be/nl/node/457


Tijdens uw werkzaamheden documenteert u uw 
inspanningen. Vaak kan dit digitaal in een 
bouwwerkinformatiemodel (building information 
model/BIM). Zoals met alle software kan u hierin zeer 
uitgebreid en zeer duur gaan of niet. Gebruik bij voorkeur 
een programma dat gebruik maakt van de cloud zodat 
tablets en smartphones ook foto's van installaties kunnen 
uploaden in het systeem. Kijk ook naar de uitwisseling 
van informatie met BIM's van andere aannemers op de 
werf. 
 
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Durf tijdens de werken op tijd en stond aan te geven 
waar iets niet ok is volgens u. Lees werfverslagen na vooraleer u ze goedkeurt. Eén enkele opmerking 
op de juiste plaats kan uw bedrijf veel last besparen. 
 
Let hierin op uw waarschuwingsplicht. Als contractant dient u uw overeenkomst te goeder trouw uit te 
voeren. Hieronder valt ook dat u verplicht bent uw opdrachtgever te waarschuwen voor fouten of risico's 
met betrekking tot werken van derden maar waar u kennis van heeft.  Als u bijvoorbeeld bemerkt dat 
vergunningen ontbreken, de architect nalatig is in zijn controleplicht,...dient u uw opdrachtgever hiervan 
op de hoogte te brengen. Als de opdrachtgever geen gevolg geeft aan uw waarschuwingen heeft u zelfs 
de weigeringsplicht. U kan dan (en in extreme gevallen moet u dan) weigeren de werken uit te voeren. 
 
Tenslotte leven we in tijden van sociale media en het maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij 
klanten, prospecten en potentiële werknemers niet alleen meer naar prijs, service en kwaliteit kijken 
maar evengoed een moreel oordeel vellen over u en uw onderneming. 
 
 

Laat u desnoods in uw crisiscommunicatie begeleiden 
door een gespecialiseerde adviseur. De hoofdaannemer 
van het schoolgebouw postte de dag na de feiten op 
Twitter al wel een condoléancebericht maar heeft een 
week later nog altijd zijn website niet aangepast.  
Een foute indruk kan jarenlang uw imago benadelen. 
 
En hou steeds de contactgegevens van het VLAMEF-
secretariaat bij de hand.  
 
Wij staan onze leden graag bij, in goede én in slechte 
tijden...  
 

 
 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN ONZE LEDEN: GCM ZOEKT TALENT 
 

GCM nv (Geodetics Construction Maintenance) is een leverancier van turn 
key projecten op het gebied van op- en overslaginstallaties en maintenance 
services (www.gcm.be). De (onderhouds)werkzaamheden zijn voornamelijk 
van mechanische en lastechnische aard. 
 
GCM is dan ook gecertificeerd voor VCA & EN 1090-2 ... 

http://www.gcm.be/
https://www.thyssenkrupp-materials.be/?utm_source=newletter%20metaalinfo&utm_medium=banner&utm_campaign=verspaning


 
Voor haar hoofdzetel in Gent zoekt GCM verschillende profielen: 

 Internal Sales Assistant  
 Lasser 
 Verantwoordelijke Magazijn en Logistiek 
 Ploegbaas 
 Werfleider 
 Mechanieker 

 

Bent u aangesloten bij VLAMEF en wilt u ook graag iets melden? Stuur gerust een bericht naar 
info@vlamef.be... 

 

  

 

 
TERUGBLIK: MINERALOGIE, HOVERCRAFTS, BALPENNEN & ZWITSERSE ZAKMESSEN 

Om goed vooruit te kijken is het soms nuttig om te weten waar we vandaan komen. 

Wat gebeurde er in het verleden in de maand juni voor onze sector? 
 
 
Op 30 juni 1817 overleed Abraham Gottlob Werner in Dresden. Werner is een mooi voorbeeld van een 

man van de praktijk die de wetenschap verrijkte. Zijn vader was inspecteur van metaalgieterijen en hij 
kwam uit een familie van mijnbouwers. Hij studeerde dan ook rechten én mijnbouwkunde aan de 
universiteit van Leipzig. 
 
Werner groeide uit tot één van de belangrijkste mineralogen uit de 18e en 19e eeuw. Hij ontwikkelde de 
mineralogie tot een moderne wetenschap. Door als eerste de samenstelling van de Aarde in een groot 
geheel te plaatsen zou hij belangrijke bijdragen leveren aan het ontstaan van de geologie als 
wetenschap.  
 
Christopher Sydney Cockerell vult bijna deze ganse rubriek door zijn geboorte en overlijden in onze 

maand juni (4 juni 1910-1 juni 1999). 
Al vroeg in zijn leven had hij een affiniteit voor techniek. 
Ondanks dat dit geen indruk maakte op zijn vader, mocht hij 
een studie aan de Universiteit van Cambridge volgen. Aan 
deze universiteit studeerde hij werktuigbouwkunde en radio- en 
elektrotechniek. 

In 1935 begon Cockerell zijn carrière bij het bedrijf 
van Guglielmo Marconi, Wireless Telegraph Company. Bij dit 

bedrijf kreeg hij 36 patenten toegewezen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werkte hij aan het radar-systeem. 

In 1950 kregen Cockerell en zijn vrouw een erfenis. Het jaar 
erop verliet hij het bedrijf van Marconi en begon een eigen bedrijf, een verhuurbedrijf voor boten en 
caravans. Omdat zijn verhuurbedrijf weinig winst maakte ging Cockerell op zoek naar een nieuwe manier 
om boten sneller te laten varen. Hij verdiepte zich in het werk van John Isaac Thornycroft, een Engels 
scheepsbouwer. Deze had in de jaren 1870 geëxperimenteerd met scheepsmodellen waarbij 
luchtsmering de weerstand minimaliseerde. 

https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8133_documents/VLAMEF/GCM/Vacature_Internal_Sales_Assistant_v20210503.pdf
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8133_documents/VLAMEF/GCM/Vacature_Lasser_v20210617_docx.pdf
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8133_documents/VLAMEF/GCM/Vacature_Verantwoordelijke_magazijn_en_logistiek_20210315_FINAL_VDAB.pdf
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8133_documents/VLAMEF/GCM/Vacature_Ploegbaas_v20210513.pdf
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8133_documents/VLAMEF/GCM/Vacature_werfleider.pdf
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_8133_documents/VLAMEF/GCM/Vacature_mechanieker_docx.pdf
mailto:info@vlamef.be


In 1953 was het prototype van zijn grootste uitvinding, de 
hovercraft, gereed. In 1955 vroeg hij er octrooi op aan.  

 
Dit idee was niet meteen een succes en hij werd gedwongen 
om zijn persoonlijke bezittingen te verkopen om zijn onderzoek 
te financieren.  
 
Het was vliegtuigbouwer Saunders-Roe die in 1958 de eerste 
hovercraft bouwde. In juli 1959 stak een prototype het 
Kanaal over tussen Dover en Calais. 
 

Om over al deze prachtige uitvindingen te schrijven - in een tijd vóór tablets, laptops,... - was er nog een 
andere uitvinding nodig. Misschien wel één van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid 
aangezien niemand op onze wereldbol zal rondlopen zonder minstens éénmaal dit product te 
gebruiken... 
 
Op 10 juni 1943 vraagt de Hongaarse journalist László Bíró een octrooi aan voor de alomgekende 
balpen. Hij had deze in feite al ontwikkeld in 1931 maar het zou nog enkele jaren duren om de balpen 

lekvrij te krijgen... Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou het Britse R.A.F. de licentierechten overkopen 
om haar vliegeniers uit te rusten met pennen die ook op grote hoogtes lekvrij bleven. 
 
Eerder, in 1930, had Bíró ook nog de automatische versnellingbak uitgevonden waarvan hij het patent 
verkocht aan General Motors. Bíró overleed in 1985 in Buenos Aires. Op zijn geboortedag, 29 
september, wordt in Argentinië nog elk jaar Uitvindersdag gevierd. 
 
Wat gebeurt er als we Zwitsers vernunft samenbrengen met 
werktuigbouwkunde en defensie? Op 12 juni 1897 vraagt Karl 
Elsener het patent aan op het Zwitsers zakmes (Original 

Offiziersmesser). Het allereerste model uit 1891 had een 
lemmet, priem, blikopener en schroevendraaier. In totaal 
zouden er 8 modellen komen waarmee het Zwitsers leger 
werd uitgerust. Maar er zijn natuurlijk talloze andere modellen 
uitgebracht die blijk geven van een tomeloze fantasie aan 
hulpmiddelen, gaande van heel praktische middelen zoals een 
handboor, draadstripper, houtzaag, kurkentrekker, schroevendraaier,... tot meer 'exotische' hulpmiddelen 
zoals een barometer, USB-stick, stopwatch, hoogtemeter, balpen,...  
 

In 2006 bracht Wenger, de fabrikant, een verzamelaarsmodel 
uit met álle 85 hulpmiddelen in verwerkt die ooit gebruikt 
werden.  
 
Het 23 cm lange mes woog bijna 1 kilogram en was te koop 
aan 934 euro of amper 10 euro per hulpmiddel... 

  

 

 

 
 
VLAAMSE METAALBEDRIJVEN PROFITEREN VAN SAMENWERKING VLAMEF MET TECH2B 
PLATFORM  

We zijn binnen VLAMEF continu op zoek naar mogelijkheden om het aanbod van onze leden te 
verbinden met de vraag vanuit de markt. Het bevorderen van samenwerking en het bieden van zakelijke 
mogelijkheden is één van onze voornaamste doelstellingen. Om de positie van onze leden te versterken, 
is VLAMEF een samenwerking aangegaan met Tech2B. Hierdoor kunnen leden eenvoudig hun 
vindbaarheid optimaliseren, hun organisatie en expertise profileren en inspelen op zakelijke kansen. 



Tech2B is een online cloud-gebaseerd platform dat vraag 
en aanbod van technische onderdelen, machinedelen en 
industriële diensten verbindt om samenwerking binnen de 
maakindustrie te optimaliseren. Tech2B is in staat om 
met haar platform toegang te geven tot een groot netwerk 
van expertise en capaciteit mogelijkheden. Aangesloten 
bedrijven kunnen direct offertes, feedback met betrekking 
tot de maakbaarheid, oplossingen en de verwachte 
doorlooptijd ontvangen. 

  

Samenwerking met Tech2B 

Omdat VLAMEF en Tech2B gelijke doelen nastreven, is de samenwerking voor beide partijen een 
logische stap. VLAMEF en alle leden krijgen hierdoor toegang tot het platform. Dit biedt de aangesloten 
bedrijven de mogelijkheid om hun profiel volledig in te vullen, potentiële partners te vinden en te 
reageren op interessante offerteaanvragen. Leden kunnen binnenkort in hun profiel ook aangeven dat ze 
lid zijn van VLAMEF. Door deze samenwerking zal het platform snel uitbreiden binnen de Vlaamse 
metaalindustrie en daarmee nóg interessanter worden voor alle deelnemende bedrijven. Wij zullen als 
partner op het platform zichtbaar zijn en direct te bereiken als kennispartner. 

  

Digitalisering 

Digitaliseren gebeurt overal om ons heen. Voor het vinden van een hotel wordt al lang niet meer gebeld, 
maar eenvoudig online geboekt. Ook binnen de maakindustrie zijn hierin zeker stappen te maken. Door 
een online platform met een groot netwerk aan gespecialiseerde bedrijven, vindt men eenvoudig 
geschikte leveranciers en interessante afnemers. Daarnaast wordt het samenwerken een stuk 
eenvoudiger en overzichtelijker. Het gehele proces van offerteaanvraag tot aan factureren kan via het 
platform plaatsvinden. Technische tekeningen kunnen veilig gedeeld en ingezien worden en via de real-
time chat communiceren medewerkers van verschillende bedrijven direct met elkaar. Een digitaal 
platform zal immers nooit het persoonlijk samenwerken vervangen, maar is hierop wel een mooie 
aanvulling. 



  

Interessante opdrachten 

Het groeiende netwerk op het platform bestaat uit een erg diverse groep van bedrijven in binnen- en 
buitenland. Van machinebouwers tot engineeringsbureaus en van 3D printers tot plaatbewerkers. Door 
deze diversiteit, komen op het platform veel verschillende interessante opdrachten voorbij. Het ene 
moment staat er een CNC-freesopdracht op en later die dag een grote serie aanvraag van RVS 
plaatwerk. Als bedrijf kunt u de opdrachten kiezen die het best bij uw expertise passen en hier snel op 
reageren. Een optimale machinebezetting en samenwerking met klanten naar uw keuze is hiervan het 
veelvoorkomende gevolg.  

  

Aanbieding voor VLAMEF leden 

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat onze leden voordeel behalen uit deze samenwerking. U als lid heeft nu 
de mooie kans om kosteloos kennis te maken met het platform en alle functionaliteiten. Door bij 
aanmelding uw VLAMEF lidmaatschap te vermelden, krijgt u automatisch een vrijblijvend Gold Account 
voor een periode van maar liefst vier maanden, zonder dat u hierna ergens aan vast zit. 

Meld uw bedrijf dus direct aan via de aanmeldpagina https://tech2b.cc/aanmelden/. 

Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via info@vlamef.be of met Tech2B via 
info@Tech2B.cc. 

 

 

UPDATE MATERIALENSCHAARSTE EN PRIJZENSTIJGING 

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u reeds over de materialenschaarste en onze bevraging van de 
metaalsector.  Ook wezen wij u op onze laatste editie van Metaal Info Magazine met daarin een 

https://tech2b.cc/aanmelden/
mailto:info@vlamef.be
mailto:info@Tech2B.cc
https://cdn.flxml.eu/m-4f27ddaba3ac3378a66936d62e9db45d09170d2c3cc8e469#enquete
https://www.vlamef.be/sites/default/files/125/vlamef/metaalinfo-nr142.pdf


uitgebreid artikel over prijsherzieningen in contracten... 
 
Sindsdien is de situatie er zeker niet op verbeterd. Ook 
al geven de laatste cijfers van de Worldsteel Association 
aan dat de wereldproductie erop vooruit ging tegenover 
pre-coronatijden (174 miljoen ton in mei 2021 tegenover 
151 miljoen ton in februari 2020, pre-corona), toch kreunt 
de ganse sector onder ontbrekende materialen en 
stijgende prijzen.  
 
Hoe dit kan? Bovenstaande cijfers zijn de wereldwijde 
productiecijfers van de hoogovens maar zeggen niets 
over regionale verschillen, bewerkingen van ruwstaal, 
transportproblemen,...  
 
Om dan nog maar te zwijgen van de toegenomen vraag in binnen -en buitenland. Zo verwittigde Airbus 
haar leveranciers reeds dat de productie van de A320 tegen oktober zal toenemen van 40 naar 45 stuks 
per maand en verwacht Airbus tegen de lente van 2023 een productievolume van 64 toestellen per 
maand! 
 
 
LVD aan het woord 

 
VLAMEF legde haar oor te luisteren bij Carl Dewulf, CEO van LVD, één van onze meest 
vooraanstaande machinebouwers. Hij wijt de huidige problemen zeker niet exclusief aan COVID maar 
aan een samenloop van omstandigheden en toevalligheden. Van de brand in de cleanroom van 
Renesas in Japan, de 'Texas Freeze', het gebrek aan containers, de onevenwichtige herneming van de 
groei over verschillende sectoren,... 
 

Als LVD kijkt naar de verschillende soorten grondstoffen 
is het verhaal ook niet eenduidig. Daar waar er 
bijvoorbeeld in optische componenten een beperkte en 
tijdelijke afname in aanbod is (zonder effecten op de 
prijs), zijn de tekorten aan halfgeleiders al veel groter en 
zijn de tekorten (én de prijsstijgingen) voor staal veel 
drastischer. 
 
Voor LVD telt zo'n crisis evenwel ook 
opportuniteiten.  Sommige van hun klanten die 
staalplaten gebruiken worden door de hoge 
prijsstijgingen ertoe aangezet om te investeren in meer 
intelligente machines die de productiviteit en de 

flexibiliteit verhogen en de operationele kosten aldus verminderen ter compensatie van de stijgende 
materaalkosten... 
 
Reyns Advocaten licht toe 

 
Wat u wel en wat u niet kan en mag doen ten gevolge van deze 
prijsstijgingen en materialentekort heeft natuurlijk een grote impact op het 
uitvoeren van uw contracten en alle juridische gevolgen hiervan. Mr. Jo De 
Schepper van Reyns Advocaten licht toe: 
 
De verlenging van uitvoeringstermijnen wegens overmacht 
 
In de meeste aannemingscontracten is voorzien in een uitvoeringstermijn of opleveringsdatum. 
Aannemers verbinden zich ertoe om opdrachten tijdig uit te voeren en dit op straffe van een contractuele 
of nader te bepalen vertragingsvergoeding. Voor aannemingscontracten onder de Woningbouwwet (de 
Wet Breyne) is een uitvoeringstermijn zelfs verplicht. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Texas_power_crisis
https://www.reyns-advocaten.be/


Het tijdig uitvoeren van werken is een 
resultaatsverbintenis, wat betekent dat de aannemer 
enkel door overmacht aan zijn verplichtingen kan 

ontkomen. Overmacht is een gebeurtenis die de 
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt én 
niet te voorzien was bij het sluiten van de overeenkomst. 
Een tijdelijk tekort aan materiaal op de markt kan een 
vorm van overmacht zijn, die de opgegeven 
uitvoeringstermijn kan verlengen. 
 
Bij het overschrijden van de uitvoeringstermijn moet de 
aannemer steeds het bewijs leveren van overmacht. Het 
is raadzaam om voldoende elementen te verzamelen ter 

verantwoording van vertragingen (bijvoorbeeld meldingen van verlengde leveringstermijnen of tijdelijke 
onbeschikbaarheid van materialen).  
 
De impact van prijsstijgingen en de juridische remedies 

 
Indien op voorhand niets bepaald werd over het doorrekenen van prijsstijgingen, kan de aannemer de 
overeengekomen prijs niet eenzijdig wijzigen. Hij zal de werken moeten uitvoeren tegen een volstrekt 
vaste prijs en draagt hierbij de nadelen van de prijsstijgingen. In de huidige onzekere markt brengen 
deze overeenkomsten tegen een absoluut forfait aanzienlijke risico’s met zich mee. 
 
Vanzelfsprekend wenst niemand tegen verlies te werken. Het is daarom van belang om prijsstijgingen 
reeds in uw aannemingscontract, offertes en algemene voorwaarden te ondervangen. Voor de juiste 
formules, noodzakelijke elementen... kan u dus terecht in het laatste nummer van Metaal Info Magazine. 
De juiste formulering van prijsherzieningen in algemene voorwaarden worden ook door VLAMEF ter 
beschikking gesteld... 
 
Voor opdrachten die slechts een beperkt aantal materialen vergen, kan het aangewezen zijn om een 
overeenkomst aan te gaan aan dagprijzen (ook wel facturatie volgens open boek genoemd). Deze 

methode vereist een volledige transparantie van leveranciersprijzen en eventuele winstmarges van de 
aannemer op de materialen.  
 
Bij het aangaan van de overeenkomst maakt de 
aannemer een indicatief bestek op, met een opgave van 
de werkuren en de te gebruiken materialen. De 
berekening van de materiaalkost gebeurt aan de hand 
van de thans geldende prijzen. 
 
De factuur wordt daarentegen opgesteld aan de hand 
van de materiaalprijzen zoals op het moment van de 
uitvoering van de werken. Bij deze methode rekent de 
aannemer prijsstijgingen tussen de opmaak van het 
bestek en de uitvoering van de werken integraal door 
aan zijn opdrachtgever. 
 
Tot slot kan u in uw overeenkomsten voorzien in een zogenaamde imprevisieclausule. Deze clausule 

bepaalt dat in geval van een onvoorzienbare omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst 
zwaarder maakt (bijvoorbeeld een prijsstijging) de partijen opnieuw onderhandelen over de 
overeengekomen prijs of uitvoeringsmodaliteiten. Kleine prijsstijgingen zullen echter geen aanleiding 
geven tot nieuwe onderhandelingsmogelijkheden. 
 
De imprevisieclausule maakt de zogenaamde imprevisieleer van toepassing. Volgens deze leer kunnen 

overeenkomsten steeds gewijzigd worden indien er zich na de sluiting van het contract onvoorzienbare 
en ontoerekenbare omstandigheden voordoen die de uitvoering van het contract ernstig bemoeilijken of 
verzwaren. De imprevisieleer is echter (voorlopig) niet opgenomen in het Belgische recht... 
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WIE GAAT DIT NAJAAR EEN BEURS BEZOEKEN? 

Het afgelopen anderhalf jaar werden beurzen ingepland en uitgesteld... 
 
Dit najaar staan er verschillende beurzen ingepland en ditmaal met goede hoop. 
Op www.vlamef.be/nl/vakbeurzen-events vind u een bijgewerkt overzicht van vakbeurzen in binnen -en 
buitenland. 

 
Gaat u in september naar Machineering, Matexpo of de 
Nederlandse Metaaldagen?  Of legt u contact met 
klanten in Lyon op Global Industrie? Misschien wilt u in 
juli of augustus al wel naar het Verre Oosten naar één 
van de beurzen in China, Korea of Indonesië... 
 
Om nog maar te zwijgen van de tientallen beurzen die 
gepland staan in oktober. En vergeet zeker het Italiaanse 
Mecspe niet in november of de 3D Delta Week & 
RapidPro te Eindhoven in december. 
 
Om u te helpen met een veilig beursbezoek heeft 

VLAMEF bij iedere beurs ook de coronamaatregelen van de beurshal opgezocht en toegevoegd aan ons 
overzicht... 
 
 

 

 

EUROPESE METAALUNIE ONGERUST OVER GROENE WATERSTOF 

 
Vorige week vond de eerste vergadering plaats van de EMU Green Manufacturing Work Group.  
 
Bedoeling is dat VLAMEF en alle 
overige leden van de Europese 
Metaalunie niet alleen de gevolgen 
van het Europese klimaatbeleid voor 
onze metaalsector in kaart brengen 
maar evengoed onze nationale 
overheden erop wijzen dat enkel en 
alleen goede intenties niet zullen 
volstaan. 
 
Onze eerste vergadering legde dan 
ook al onmiddellijk verschillende 
pijnpunten bloot. 
 
Alexander Klatte van de 
Wirtschaftsvereiniging Stahl, gaf de visie weer van het begin van de metaalketen, de 
metaalproducenten. En ook al was zijn verhaal afgestemd op de Duitse bondsregering, als belangrijkste 
staalproducent in Europa is de visie van de Wirtschaftv. Stahl dan ook zeer veelzeggend voor de hele 
Europese metaalsector. 
 
 
Transitieproces metaalsector 

 
De Duitse metaalproducenten zien het bereiken van een koolstofvrije metaalsector als een zeer 
ingrijpend maar tevens progressief proces. De afgelopen 20 à 30 jaar hebben producenten reeds 20 % 
CO²-vermindering bekomen door structurele veranderingen en optimalisaties aan bestaande processen. 
Momenteel werkt men aan een verdere 30 % vermindering in de komende 10 jaar door waterstofrijke 
gassen zoals methaan en grijze waterstof* te gebruiken om het aandeel aan cokes in de zuurstofreductie 
van het ijzererts te verminderen. 
Tussen 2030 en 2050 kan dan overgeschakeld worden op het uitsluitend inschakelen van waterstof met 
een switch naar uitsluitend groene waterstof*. 

https://www.vlamef.be/nl/vakbeurzen-events
tel:003227474007
tel:003227474007


 
De metaalsector weet dus zeer goed wat ze moet doen om tegen 2050 te voldoen aan de Europese 
milieu-eisen. Deze kennis neemt natuurlijk niet weg dat er nog vele technologische ontwikkelingen nodig 
zijn én een zeer grote investering over de komende 30 jaar om dit einddoel te bereiken. Maar de 
uitdaging aan de eigen sector verontrust de metaalproducenten niet.  Hét probleem is de behoefte aan 
groene waterstof van onze sector. En hier spelen de nationale overheden met hun energiebeleid een 
grote rol... 
 
 
Te weinig groene waterstof 

 
Om even bij Duitsland te blijven, de regering voorziet 
tegen 2030 een jaarproductie van 420.000 ton groene 
waterstof. Volgens het hierboven geschetste 
transitieproces van onze sector zullen de Duitse 
metaalproducenten tot 660.000 ton groene waterstof 
nodig hebben.  
 
Voor de volledige omschakeling naar groene waterstof 
heeft de Duitse metaalsector in 2050 2,2 miljoen ton 
groene waterstof per jaar nodig! 
 
Dus de behoefte aan groene waterstof van alleen al de 
metaalsector is vele malen groter dan de totale 
productie, zonder dan nog rekening te houden met 
andere 'afnemers' zoals de chemische industrie, de 

transportsector,... 
 
 
Oplossing: eisenpakket aan overheden 

 
Als het de Europese en nationale overheden menens is met deze energietransitie moeten ze erkennen 
dat de meeste industrieën staalintensief werken en dat waterstof het enige alternatief voor cokes is voor 
de metaalindustrie. 
 
Van daaruit dringt zich dan ook een programma voor onze overheden op dat de enige kans vormt om 
deze transitie te verzekeren: 

 geen 'technology bias': aangezien groene waterstof ruim ontoereikend is de komende jaren 
moeten waterstofrijke gassen zoals aardgas of blauwe en turkooise waterstof* evengoed 
toegelaten blijven 

 investeringen in netwerk: een performant internationaal netwerk van waterstofleidingen (waarbij 
ook aardgasleidingen kunnen herbestemd worden) moet het transport van waterstof toestaan 
van waterstofproducerende regio's (& havens) naar regio's met een grote waterstofvraag 

 competitieve waterstofprijzen: ruimere publieke investeringen in CO²-arme productieprocessen 
op basis van waterstof; promotie van een groter gebruik van electrolysers in de ruimere 
industrie; vrijstellen van Europese energie-heffingen voor electrolyser-energie 

 absolute voorrang voor de metaalsector in het waterstofaanbod: de metaalsector heeft géén 

alternatieven voor CO²-vermindering buiten waterstof én 1 ton waterstof bespaart 26 ton CO² in 
onze sector (in waterstofcellen voor auto's bespaart 1 ton H2 slechts 17 ton CO²...) dus 
realiseert de metaalsector de grootst mogelijke besparing aan CO² van alle sectoren... 

Het bovenstaande programma is radicaal in haar oriëntatie van waterstof naar onze sector toe maar de 
overheden zullen geen andere keuze hebben. Des te vlugger het beleid dit inziet en ernaar handelt, des 
te vlugger kunnen we met ons allen werken aan een nieuwe toekomst. 
 
* soorten waterstof: 



 grijze waterstof: geproduceerd met fossiele 
brandstoffen (voornamelijk aardgas) waarbij 
broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. 
Op dit moment het meest voorkomende type 
waterstof 

 blauwe waterstof: geproduceerd met fossiele 
brandstoffen (stoomreforming) in combinatie 
met CCS (CO²-afvang -en opslag) 

 turkooise waterstof: geproduceerd met methaan 
als grondstof maar op gang gebracht door 
warmte uit elektriciteit ipv. door de verbranding 
van fossiele brandstoffen (methaanpyrolyse). De geproduceerde koolstof heeft een vaste vorm 
ipv. als CO²-gas. Bij groene elektriciteit is turkooise waterstof koolstofneutraal 

 groene waterstof: verzamelnaam voor waterstof gewonnen uit water door middel van 
elektrolyse met 'groene' elektriciteit 

 roze waterstof: waterstof gewonnen uit water via elektrolyse door middel van elektriciteit uit 
kerncentrales 

 gele waterstof: waterstof gewonnen uit water via elektrolyse door middel van elektriciteit uit 
enkel zonnepanelen 

 alternatieve groene waterstof: geen waterstof uit water maar uit biomassa door bacterieën  

 

  

 

Foto van de maand 

 

 

Bron: Peter Herrmann 

 

 

Magazine "Metaal Info" 

Heeft u interessante informatie of nieuwigheden die zeker niet mogen ontbreken in onze volgende-
edities van Metaal Info ?   

https://www.instagram.com/p/CLbxSS1D7vj/


Of wenst u gewoon mee te werken aan een redactioneel artikel ?   
Aarzel zeker niet om dit door te geven via metaalinfo@sectors.be. 

Interesse in een publiciteit in Metaal Info ?  Dat kan ook !  Contacteer ons via metaalinfo@sectors.be.  U 
kan ook de mediafiche bekijken. 

 

Prijslijst bouwmaterialen 

Klik hier voor de prijslijst bouwmaterialen van mei 2021 

 

VLAMEF-Facebook, VLAMEF-LinkedIn 

De Facebook-pagina van VLAMEF werd gemaakt om u zo goed mogelijk te informeren, maar ook om de 
organisatie en haar diensten nog beter bekend te maken bij het grote publiek. Er zullen regelmatig 
nieuwe en relevante berichten worden gepubliceerd zoals sectorinformatie, nieuwe machines en 
uitnodigingen voor evenementen. 

We nodigen u uit om onze pagina nu te "liken" zodat u direct wordt geïnformeerd zodra er iets nieuws 
wordt gepubliceerd. U kunt onze pagina ook 'delen' om de zichtbaarheid van deze Facebook-pagina te 
vergroten. 

Bekijk hier de VLAMEF-Facebookpagina 
 
U kan zich ook aansluiten bij onze "VLAMEF vzw"-groep op LinkedIn. Hier vindt u een meer besloten 
forum van professionals terug waar u boeiende discussies mee kan voeren. 
 
Bekijk hier de VLAMEF-LinkedIngroep 
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Hier vindt u de privacy policy van METAAL INFO.  
Om uw gegevens te verbeteren, kan u onderaan klikken op “Je profiel aanpassen”. 
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